
 

 جامعـــــــة مدييـــــــة الشــــــادات

 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 

  
 

 : تمحاا جدول االتعليمات 
 .وحتى الثالثتمن املحاضرة الاولى  الامتحانجدول دة الاساتذة بتدوير الشعب طبقا لالتزام السا .1

 

 وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب         

 أ.د/ أمحد حمنود عبداحلكيه

 ةــد الكليــعني      

 زبـيه عــد ابراهـأ.د / أمح

 
 
 

 2020 – 2019 اجلامعى للعاو الثاىى الدراسى للفصللالقشاو العنليةوالشفوى  امتحان العنلى جدول

 

 )تناخ( الثانيحالفرقح 

 الثالثح الثانيح  االولي المحاضراخ

 المدرج
 االيام

 الروقيد
51.9  :.4109 .11.9  :.109 51.9:.109 

 لشعةا

 االحد

6/5/1414 
.:8 

 جودو (1) مصارعح (0العاب قوى )

 العاب القوىمضمار 

 مالعة الكليح ب

 (0العاب قوى ) جودو (1مصارعح )

 (1مصارعح ) (0العاب قوى ) جودو

 الثالثاء

8/5/1414 
5:.5 

 (1) سلحكرج  (1تاليح مائي ) (0سثاحح )

 (0سثاحح ) (1كرج سلح ) (1تاليح مائي )

 (1تاليح مائي ) (0سثاحح ) (1كرج سلح )

 االحد

.5/5/1414 
.:8 

 (1ايقاع حركي ) ذرتيح عمليح داخليح (1ذنس طاولح )

صالح الرمريناخ والجمثاز 

 مثني 

 الكليح ب

 (1ذنس طاولح ) (1ايقاع حركي ) ذرتيح عمليح داخليح

 ذرتيح عمليح داخليح (1ذنس طاولح ) (1ايقاع حركي )

 الثالثاء

.9/5/1414 
5:.5 

 (1) ذنس ارضي (1) قدمكرج  (1ذعثير حركي )

 (1ذعثير حركي ) (1) ذنس ارضي (1كرج قدم )

 (1كرج قدم ) (1ذعثير حركي ) (1) ذنس ارضي

 

 



 

 جامعـــــــة مدييـــــــة الشــــــادات

 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 

  
 

 : تمحاا جدول االتعليمات 
 .وحتى الثالثتمن املحاضرة الاولى  الامتحانجدول دة الاساتذة بتدوير الشعب طبقا لالتزام السا .1

 

 وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب         

 أ.د/ أمحد حمنود عبداحلكيه

 ةــد الكليــعني      

 زبـيه عــد ابراهـأ.د / أمح

 
 
 

 2020 – 2019 اجلامعى للعاو الثاىى الدراسى للفصللالقشاو العنليةوالشفوى  امتحان العنلى جدول

 

 )تنين( الثانيحالفرقح 

 لثالثح الثانيح االولي المحاضراخ

 المدرج
 االيام

 الروقيد
5154 – ..144 ..144 – .1154 .1154 – 1144  

 الشعة

 االحد

6/5/1414 

 (0ذمريناخ وعروض رياضيح ) ذرتيح عمليح داخليح (1) ذنس طاولح 8:.

 مضمار العاب القوى

 مالعة الكليح ب

 (1ذنس طاولح ) (0ذمريناخ وعروض رياضيح ) ذرتيح عمليح داخليح 

 ذرتيح عمليح داخليح (1ذنس طاولح ) (0ذمريناخ وعروض رياضيح ) 

 الثالثاء

8/5/1414 

 (1) ارضيذنس  (1) قدمكرج  (0جمثاز ) 5.:5

 (0جمثاز ) (1) ذنس ارضي (1كرج قدم ) 

 (1كرج قدم ) (0جمثاز ) (1) ذنس ارضي 

 االحد

.5/5/1414 
.:8 

 (1) سلحكرج  (1كرج ماء ) (0سثاحح )

صالح الرمريناخ والجمثاز 

 مثني 

 الكليح ب

 (0سثاحح ) (1كرج سلح ) (1كرج ماء )

 (1كرج ماء ) (0سثاحح ) (1كرج سلح )

 الثالثاء

.9/5/1414 
5:.5 

 جودو (1) مصارعح (0العاب قوى )

 (0العاب قوى ) جودو (1مصارعح )

 (1مصارعح ) (0العاب قوى ) جودو

 


